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Maaliskuussa 2006 – Kuka hy tyy Visa Electron -kortista?ö

Lehtemme p juttu katselee kyl nraittia. Mist  sit  ruokaa onkaan aikojen kuluessa koteihin kannettu. Kumpulanää ä ä ä
kehityksess  ei t m n suhteen ole mit n erikoista. Tilastojen mukaan p ivitt istavaramyym l iden m r  onä ä ä ää ä ä ä ö ää ä
v hentynyt Helsingiss  esim. vuoden 1985 j lkeen aina puoleen suunnilleen 10 vuodessa.ä ä ä
L hikauppojen katoamista surkuteltaessa usein unohtuvat kioskit, joita on tullut tilalle. Ne ovat nyky n valikoiä ää -
miltaan runsaampiakin kuin moni entisajan kauppa. Nekin ovat l hikauppoja.ä
Pienet ovat sill kin alalla suurten jyr yksess . Vai miksik h n ä ä ä ö ä HKL:n lippujen myynti on tehty yksityiselle pikku-
kioskille k yt nn ss  mahdottomaksi? Taitaa olla sellainen HKL-R-kioski -sopimus molemmille osapuolille kovinä ä ö ä
edullinen. Ja n in HKL - kansan omistama liikennelaitos - voi aina perustella k yt nt n sill , ett  se on veronä ä ä öää ä ä -
maksajille edullinen.

Ent s sitten pankit? Kuten lehdess  kerromme, pä ä ankkiautomaatista ei toivoakaan, jos ei kyl ll  kioskia tai pikkuä ä -
kauppaa suurempaa bisnest  tehd .  Mutta  h rskeint  touhua on Visa  Electron -korttien  markkinointi,  johonä ä ä ä
Luottokunta on n k j n pankit ostanut. Pankithan tyrkk v t asiakkailleen n it  outoja Electron-kortteja jopaä ö ää ää ä ä ä
lupaa kysym tt  ja vaihtoehtoja esittelem tt . Mit n hy ty  ei kyseisen kortin ominaisuuksista ole tiett v stiä ä ä ä ää ö ä ä ä
monikaan asiakas l yt nyt, eik  varsinkaan kauppias. Mutta hy tyv tp h n sent n pankit.  Visa Electron -kortinö ä ä ö ä ä ä ää
erinomaisuuteen kun kuuluu  se, ett  raha h ipyy maksajan tililt  kyll  suitsait (vrt. luottokortti). Mutta rahanä ä ä ä
matka myyj lle kest kin p ivi , ehk  viikonkin.ä ää ä ä ä
Ei ihme ett  kauppiaita ei moinen kortti kiinnosta. Ei kai asiakkaitakaan. Mutta kun pankit ovat saaneet n it  Viä ä ä -
san erektiokortteja tarpeeksi lompakoihin ujutettua, alkaa kauppiaan olla pakko ottaa niit  vastaan. Ja siihen sittenä
ovat pankit keksineet  sen varsinaisen jujun; kauppiaanpa pit kin maksaa laitteesta,  jolla n it  n in mainioitaää ä ä ä
kortteja voi lukea! Eik  mit n kertamaksua, vaan joka kuukausi! ä ää
Eli  olisikohan se  nyt asiakkaiden v liintulon paikka;  vied  se  tuommoinen rahastuskortti  tyylikk sti  takaisinä ä ää
pankkiin, jos ei siit  nyt itselleenk n ole hy ty  keksinyt. Kaikki tuollaiset kulut tulee kuitenkin kaiken kiusan liä ää ö ä -
s ksi lopulta hintoihin eli meid n maksettavaksemme.ä ä
T t  tuumi t ll  kertaa p toimittajaä ä ä ä ää  15.3.2006.  

Kylätoiminnan eräitä ajankohtia ja asioita:
- su 26.3. klo 14.30 Kylätilassa (Intiankatu 31) Kumpula-seuran kevätkokous eli mm. talousasioita.
                   klo 16.00 Kylätilassa Kylätilayhdistyksen vuosikokous. Uusi hallitus valitaan.
- ma 27.3. klo 18.00 Kylätilassa toukokuun kyläjuhlien kaikille avoin valmistelukokous.
- sun 23.4. klo 16.20 Käpylän työväentalolla pihojenhoidon neuvontatilaisuus (lue lisää sivulta 15).
- la 20.5. klo 11-21 Koko Kumpulassa juhlitaan

Kumpula-seura ja Kylätilayhdistys muistuttavat, että taas on vuotuisen pienen jäsenmaksun aika.
Kumpula-seuran jäsenmaksu 8 €/perhe takaa myös tämän lehden ilmestymisen postiluukkuun neljä kertaa
vuodessa. Maksun voi maksaa seuran tilille 800011-179465 viitenumerolla 2006109.
Kylätilayhdistyksenkin jäsenmaksu on 8 € ja se sisältää myös kirpputoripaikan katualueelta kyläjuhlilla.
Maksu pikpikaa tilille 126830-102748. Eihän oo paljon??

Kumpulan pallonrakastajat ry (KuPaRa) puolestaan muistuttaa, että se haluaa juuri sinut mukaan pe-
laamaan iloista lentopalloa sekajoukkuein. Myös sulkapalloa pelataan nykyään. Riemu kuulemma ratkaisee,
ei taito. Lisätietoja voi kysellä numerosta 050-3235258 tai sähköpostitse osoitteesta kupara@netti.fi

Kumpula-seuran johtokunnan jäsenten yhteystietoja v. 2006: 
puh.joht. ulla.agopov@triticum.inet.fi  p.7573264
siht.  annlouise_laaksonen@hotmail.com.   p. 0503510841
hannu.hakala@om.fi  p.797770
leila.melart@nettiviesti.fi  p. 794414
Kontsas Hannu , Isonniitynkatu 7H     
ulla.neuvonen@helsinki.fi p. 790885
Reijonen Miro miro@iki.fi  p. 0400770987

antti.viren@ytv.fi  p. 792082
Väntänen Sari,  sari.vantanen@kolumbus.fi p. 0415234850
Varajäsenet:
Sirkkaliisa jetsonen@saunalahti.fi  p. 7572020
salme.kauppila@pp.inet.fi 
Mäkinen Pasi, Kymintie 21B p. 794954



Kumpulan kyläjuhla lauantaina 20. toukokuuta -06!

Valmisteilla on mm. musiikkia kahdelle lavalle, kilometrin kirpputori,
kirjakirppis sudanilaiskylän avuksi,  runoteltta, perinneleikkipaikka 

Ensimmäiset  Kumpulan  karnevaalit  järjestettiin
vuonna 1991 eikä kumpulalaisten juhlainnolle ole
sen  jälkeen  näkynyt  loppua.  Edellisistä  juhlista
tulee  toukokuussa  kuluneeksi  kaksi  vuotta  ja  on
aika  alkaa  valmistautua  Kumpulan  Kyläjuhliin
2006. 

Ensimmäiset suunnittelukokoukset aiheen tiimoil-
ta  on  järjestetty  ja  kaikki  näyttäisi  lähtevän  lu-
paavasti  käyntiin  noin  kahdenkymmenen
kyläjuhlaveteraanin  ja  ensikertalaisen  voimin.
Paljon  hyviä  ideoita  on  jo  kuultu  eikä  vastuute-
htävien  jaossa  ole  tarvinnut  turvautua  uhkailuun
tai lahjontaan.

Limingantielle  nousee  entisvuosien  tapaan  kilo-
metrin kirpputori, jonka varrella paikalliset voivat
myydä leipomuksiaan ja perinteistä kirppistavaraa.
Kirpputoripaikan  voi  lunastaa  maksamalla
Kylätilayhdistyksen  jäsenmaksun  8  euroa
tai samansuuruisen kannatusmaksun yhdis-
tyksen tilille Nordea 126830-102748. Maksuun vi-
estiksi  jäsenmaksu/kannatusmaksu  sekä  oma osoite  ja
mielellään sähköpostiosoitekin. Myös ruokaa, juomaa ja
soitantoa  sekä lastenohjelmaa on tiedossa  ja  jos  hyvin
käy,  saatetaan  toukokuun  valoisassa  illassa  nähdä
päätöstanssit,  joita  päätoimittaja  Tuomo  Heikkola  jo
vuoden 2004 ensimmäisessä Kumpostissa kaipaili.

Pääsisitkö talkootöihin?

Itse  juhlat  järjestetään  talkoovoimin  ja  vapaaehtoisia
tarvitaan  paljon,  etenkin  juhlaviikonloppuna.  On  sitä
hauskempaa, mitä useampi tulee jakamaan talkootöitä.
Ja kun talkoolaisilla ja esiintyjillä on mukavaa, niin on
varmasti kumpulalaisten vieraillakin, yleisöllä. 

Liity siis talkoojoukkoon rakentamaan juhlat, joista niin
kylällä  kuin kaupungillakin puhutaan pitkään.  Vapaa-
ehtoiseksi voi ilmoittautua joko tämän jutun yhtey-
dessä olevalla kupongilla,  seuraavassa yleisessä valmis-
telukokouksessa maanantaina 27.3. klo 18 kylätilalla tai
suoraan juhlavastaaville :  

• Ruoka- ja huoltoryhmään 

p. 041-7069533/mauri.seppala@welho.org

• Telttojen pystyttämiseen

p. 044-5603131/petelundqvist@gmail.com

• Koriste- ja kylttiryhmään

p. 050-5370676/saaraholmberg@hotmail.com

 Juhlat pidetään klo 11-20 välisenä aikana ja talkoolais-
ten vuorot ovat näin pääosin 4-5 -tuntisia. 

Talkoot alkavat ravintoloiden ja esiintymislavojen pysty-
tyksellä  joko  perjantai-iltana  tai  lauantai-aamuna  (24
talkoolaista). Rakentamishaluiset voivat ilmoittautua Li-
isa Ekebomille tai Peter Lundqvistille. Juhlien päättyessä
samat rakenteet puretaan (klo 19-22, 20 talkoolaista).  

Juhlapäivänä tarvitaan myös:

-neljä talkoolaista kahteen tervetuliais pisteeseen

-neljä pakettiautokuskia, työvuorot sovitaan yhdessä

-pakettiautoja (2 kpl) 

-kaksi työkalupakin kanssa kulkevaa remonttireiskaa 

-kaksi pääsiivoojaa, jotka valvovat ja tyhjentävät roskik-
sia (klo 11 – 21) 

-loppusiivousryhmäläisiä klo 19 - 21 (8 talkoolaista)

-kolme matkapuhelimessa päivystävää terveysalan am-
mattilaista ensiapupisteitä varten.
Limingantie  39  tontille  rakennettavaan  ravintolaan
tarvitaan tarjoilijoita,  ruoanvalmistajia  ja  tiskinkerääjiä
klo 12-20 kahdessa vuorossa, yhteensä 12 talkoolaista. Il-
moittautumiset Mauri Seppälälle. Kylätilassa klo 11- 20
tarvitaan kahvilan hoitajia (8 talkoolaista).

Nähdään talkoissa ja kyläjuhlilla,

        toivoo kyläjuhlatiedotus. 

Voit kommentoida juhlien järjestelyjä myös ko-
tisohvalta  Kylätilan  blogissa   http://kylatila.b-
logspot.com

Liisa Ekebom, kyläjuhlasihteeri, p.041-5278932

kylatila@kolumbus.fi

Tässä käynnissä helmikuinen avoin valmistelukokous.
Seuraavaan saa mennä kylätilalle maan. 27.3. klo 18.

ILMOITTAUTUMISLIPUKE (Voit viedä Tanun kyläkauppaan palautuslaatikkoon.)
Haluan auttaa Kyläjuhlien 2006 onnistumiseksi ja toivon, että minuun otetaan yhteyttä.

Nimi/Puh./E-mail:___________________________________________________________

Mitä voin tehdä: ____________________________________________________________



UUTISSIVUT
Kevään kyläjuhlien uusi solidaarisuusteema

Hyvää mieltä - kylästä kylään  
  Haluamme kyläyhteisönä kerätä varoja ja aut-

taa sellaista kylää maailmalla, jossa apu on tar-
peen. Haastamme kaikki kyläläiset mukaan aut-
tamaan. Se toimii näin: 

Kaivat kätköistäsi kirjan  tai kirjoja, joista maltat luopua
ja lahjoitat ne kyläjuhlien kirjakirpputorille. Tämän kirp-
putorin tuotolla ja sen oheistapahtumana järjestettävällä
kirjahuutokaupalla  keräämme  rahaa  Etelä-Sudaniin
Ikotosin kylän koulun tarpeisiin. 

Kyläkoulut  ovat  tärkeitä, senhän  me  Kumpulassa  tie-
dämme. Ikotosin koulu on rakennettu suomalaisin lah-
joitusvaroin viime vuonna. Koulun oppilaille ja opettajil-
le tarvitaan vielä opetusmateriaalia ja myös koulun kir-
jastoon tarvitaan kirjoja.  Avun vie perille Kirkon ulko-
maan apu.

Ikotos sijaitsee alueella, jonne ihmiset ovat alkaneet pa-
lata  pakolaisuudesta  rauhan  tultua.  Alue  kärsi  pahoin
sodan aikana, eikä siellä ole riittäviä peruspalveluja pa-
laaville. Koulujen olemassaolo on ratkaiseva tekijä, kun
pakolaisuudessa  elävät  harkitsevat  paluuta  kotiseudul-
leen. Lapsille koulu on tie parempaan tulevaisuuteen. 

Kirjahuutokaupassa myydään  julkisuuuden  henki-
löiden lahjoittamia ”lempikirjoja” saatesanoineen. Myös
meklareiksi  tulee  kaikkien  tuntemia  henkilöitä,  joilla
sana on paitsi myytävänä  myös hallussa. Hauska tilai-
suus tulla huutamaan  hyvän asian puolesta. 

Lahjoitukset voit toimittaa Kylätilaan toukokuun
aikana. Mutta tulemme mielellämme vaikka noutamaan
lahjoituksesi kotioveltakin. Ja kiitämme jo etukäteen.

Jos innostuit asiasta ja haluat olla mukana järjestämäs-
sä tapahtumaa, ota yhteyttä allekirjoittaneisiin.

Kirppariterveisin kirpparitoimikunta

kirsi.pitkanen@gmail.com  p. 050 3371783 

tuija.lavonen@helsinki.fi  p. 050 5991219 

 Ps. Kirpputorimyynti tapahtuu Limingantiellä tuttuun
tapaan.  Uutena  kokeiluna  on  keskittää  lastentarvik-
keiden myynti  samaan paikkaan. Jos siis myyt enim-
mäkseen  lastenvaatteita  ja  tarvikkeita,  voit  (mutta  ei
pakko) tuoda myyntipöytäsi Limingantie 40:n pihalle.  

Isoniitty  säästyi  kadunraken-
nukselta
Kuten  joulukuun  Kumpostissa  jo  ennakoitiin,

hautasi Helsingin kaupunkisuunnittelulautakun-
ta tammikuun kokouksessaan Pietari Kalminka-
dun jatkeen rakentamisen Isonniityn poikki.

 Kumpulalaiset saivat siten taistelussaan torjuntavoiton.
Joukkoliikennekatua  suunnitellaan  nyt  vain  käytöstä
poistuvan junaradan paikalle, mikä sekään ei kyllä kaik-
kia miellytä.

Kumpula-seura esittää viimeisimmässä lausunnossaan ,
että  siirtolapuutarhalle  liikenteestä  aiheutuvia  haittoja
minimoitaisiin  meluesteillä  niin  uudelle  bussikadulle
kuin Hämeentien sillallekin. Lisäksi Kumpula-seura vaa-
tii kevyen liikenteen yhteyksien parantamista alueella.

PALVELEVA – LÄHELLÄSI
EDULLINEN

AVOINNA
ARK. 9.00 – 19.00
LA     9.00 – 16.00

HANNU AURANEN

TANU OY
Intiankatu 34, puh. 791 250, 791 282



UUTISSIVUT
Panokset vaan kovenee

Räjäytykset  jatkuvat  kesän  yli  -
kestävätkö Kumpulan talot?

Kumpulanmäen kallion räjäyttely etenee asete-
tussa  aikataulussa,  kertoo  Mika  Puistosalo
Skanska Tekra -yhtiöstä. Se tarkoittaa sitä, että
nyt kaivetaan jo itse halleja ja ollaan päästy reip-
paasti merenpinnan alapuolelle.  

Samalla  vauhti  kiihtyy;   kun räjäytyksiä tähän asti  on
tehty yleensä kaksi päivässä, niitä tehdään jatkossa neljä
päivässä. Louhetta kuljetetaan pois satakin kuorma-au-
tollista päivässä. Louhinta on tarkoitus saada päätökseen
elokuussa.

Miten  Kumpulan  talot  voivat  kestää,  kun  heiluvatkin
niin kovin  räjäytysten voimasta?   Miten ylipäätään on
mahdollista, että vahinkoja EI synny? Sitä on moni ih-
metellyt. 

Räjäytysasiantuntija  Pentti  Sainio Finnrock-yhtiöstä
vakuuttaa, että pelkoa ei ole. Paljon lähempänä  on yli-
opiston rakennuksia ja niissä myös herkkiä laitteita, jot-
ka jo sinänsä pakottavat pitämään paukut kohtuudessa.
Sainio sanoo ymmärtävänsä ihmisten huolen, kun jyti-
see. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi Helsingin

keskustassa  räjäytys-
työmaita  on  vähän
väliä jopa suoraan ra-
kennusten  alapuolel-
la. Ellei tieto ja koke-
mus  räjäytysten  vai-
kutuksista  riittäisi,
johan  koko  keskusta
olisi raunioina, toteaa
Sainio.

Sainion  mukaan  il-
moituksia räjäytysten
mahdollisesti  aiheut-
tamista vaurioista  on
tullut  vain  yksi  kap-
pale, sekin kummalli-
senkaukaa  eli  400
metrin päästä.

Se yksi ilmoittaja on Limingantie
10:ssä asuva Markku Toikka. Ta-
lossa kun oli juuri ennen räjäytys-
ten alkamista tehty  remonttia ja
kellarissa  vanhat  betoniseinät  ja
-katto maalattu valkoiseksi. Maa-
lattu  pinta  paljastaa  nyt  selvästi
useitaa  betoniin  tulleita  halkea-
mia! Johtuvatko ne räjäytyksistä,
sitä  nyt  selvitellään.  Ainakin  ne
ovat tulleet räjäytysten aikana. 

Skanska on asentanut talon kella-
rinseinään   anturin,  joka  mittaa
jokaisen  räjäytyksen  voimaa  Li-
mingantiellä  ja  lähettää  tiedot
kännykällä.  Toikalla  odotellaan
tuloksia. (TH) 

Rahaa ilmoitusten poistoon on 
- vaan ei ilmoitustauluihin
Kaupunki  on ryhtynyt  oikein palkkatöinä puh-

distamaan ilmoituksia pois pylväistä ja muunta-
jista. 

Kumpulassa tämä on herättänyt ärtymystä, sillä jo vuo-
sia sitten rakennusvirasto lupasi pystyttää alueelle ilmoi-
tustauluja.  Kyläläisten  toimikunta  laati  silloin  hienot
kartat, kuvat ja selostukset virastolle, jotta työ olisi help-
po toteuttaa. 

Tauluihin ei näköjään ole rahat riittäneet,  mutta tolp-
pien puhdistukseen kyllä. Nyt valmistellaan Marjo Hyö-
tyläisen johdolla virastolle uutta esitystä ilmoitustaulu-
jen saamiseksi.

LVI - asennus ja -urakointi
LVI - mittaus ja perussäätö
LVI - saneeraus

Helsingin toimipiste, Päijänteentie 43, 00510 HELSINKI
0400-535 125 Jukka Olander, puh/fax 09 694 2756

jukka.olander@soputyo.fi

Toikan talo sai anturikännykän.

Näkyyköhän kuvassa? Näitä on betoniseinässä jo useita.



UUTISSIVUT

Tulisiko Niinistö kylään?
Kumpula  on  perinteisesti  ollut  melkoisen  eri-

koinen alue vaaleissa. Ääripäästä oli täkäläisten
äänestäjien  käyttäytyminen  presidentinvaaleis-
sakin. 

Monissa vaaleissa vihreät ja vasemmistoliitto ovat saa-
neet täällä suurimmat ääniosuudet koko maassa.   Mis-
sään Suomen kaupungissa ei liene heikompaa demari- ja
kokoomusaluetta kuin mitä Kumpula on ollut  monissa
vaaleissa.

Mutta kun toisella kierroksella sitten tarjolla oli  vain
demari ja kokoomuslainen, niin mitenkäs kävikään!

Demarien  ehdokas  Tarja  Halonen sai  täällä  toiseksi
suurimman  osuuden  äänistä  koko  Helsingin  seudulla.
Kumpulan äänistä 72,5 % meni Haloselle ja 27,5 % Sauli
Niinistölle. Vain Jakomäen A-alueella Halosen äänio-
suus nousi  suuremmaksi  eli  73,6 %:iin.  Kumpulan jäl-
keen seuraavaksi suurin kannatus Halosella oli  yhdellä
Herttoniemen alueella, Vallilassa sekä Vantaan Havukal-
liossa ja Estepuistossa. 

Koko maassakin Kumpula oli Halosen 19:nneksi paras
äänestysalue. Maan suurin tuki Haloselle tuli Kökarista
Ahvenanamaan saaristosta,  78,2 %,  seuraavaksi  suurin
Kemistä ja Maarianhaminasta. 

Halosen heikoin ja samalla Suomen yksimielisin äänes-
tysalue  presidentinvaalissa  oli  kuitenkin  Kruunupyyn
Småbönders, siellä 90 % äänestäneistä oli Sauli Niinis-
töän  kannalla  -  Espoon Westendissäkin   sentään  vain
84,8 %.

Presidentti  Halosella  olisi  toki  aihetta  tulla  käymään
Kumpulassa, vaan vielä enemmän aihetta on Sauli Nii-
nistöllä! 

Kumposti ehdottaakin, että Niinistö pyydetään Kumpu-
lan  kyläjuhlien  juhlapuhujaksi.  Suoraselkäinen  suoma-
lainen varmaan noudattaa kutsua.

Yksi Kumpulan tunnetuimmista 

Poju on
poissa
”Kumpulan kunin-

gas”,   liki  17-vuo-
tias  perheensä  ilo
ja  ystäviensä  suo-
sikki siirtyi koirien
taivaaseen  vuoden
2005  viimeisenä
päivänä.

Poju syntyi Kyyjärvellä helmikuun 4. päivänä 1989 pa-
rasta  miehuuttaan  elävän  pystykorva-isän  ja  ensijuok-
sunsa huumanneen beagle-äidin kuusilapsiseen pentuee-
seen. Kaikesta päätellen vanhemmat olivat tavanneet ja
rakastuneet syksyisellä metsästysretkellä.

Poju muutti Helsinkiin lomalta palaavan, uuden isäntä-
väkensä, Paunin perheen kanssa kesäkuussa ja aloitti so-
peutumisen  kaupunkikoiran  elämään.  Tutuiksi  tulivat
niin metsäpolut ja kalliot kuin myös pyörätiet, joita lii-
kuttiin aluksi Kumpulan ja sitten Vallilan, Pasilan ja Kä-
pylän koirapuistoihin sekä Vantaanjoen suistoon ja Ara-
bian rantaan.

Poju tutustui hyvin nopeasti lajitovereihinsa, joista par-
haita ystäviä olivat aluksi Pojua suuremmat tyttökoirat
Tosca,  eri  rotuiset  Tarat ja  Rosa sekä  Metku vain
eräitä mainitaksemme. Tyttöjen kanssa vilistettiin pitkin
nykyisen Kumpulan kampuksen kallioita, kunnes jänik-
sen  sulotuoksu  sai  nuorukaisen  eroamaan  omille  teil-
leen.

Miehenpuoliinkin  Poju  ystävystyi.  Heistä  voi  mainita
pari parasta kaveria, nimittäin Käpylässä asuneen Vilin,
jonka kanssa Poju kaiveli  myyriä Velodromin ympäris-
tössä ja myöhemmin Mikon, joka oli muuten vaan mu-
kava heppu. Näitten herrojen senioriteettia Poju ei kos-
kaan asettanut kyseenalaiseksi, joten sopu säilyi aina.

 Harald  Olausen eli  Pippa Ampiaisen iskä  muisteli
Pojua pakinassaan Viiden kunnan sanomissa 12.9.2002
seuraavasti: 

”Poju on jo nyt vanhus, mutta ei mikä tahansa tassut-
telija.  Kumpulan  vihreän  paratiisin  Koirapuistossa
Poju on pidetty ja arvostettu koira. Pojun naamassa on
jo harmaata, mutta katse on ystävällisen koiramainen
ja mieli  valpas.  Pojun elämä on ollut  pitkiä lenkkejä,
hyvää  kotiruokaa,  rakastavaa  seuraa,  kohtuullinen
määrä hyvätuoksuisia narttuja, iltapäiväunia isännän
ja  emännän  välissä,  liuta  leikkikaluja  lattialla  ja  hy-
myssä suin muistettavia pikkukommelluksia.”

Tällaisena Poju säilyi vielä joulunalusviikoille asti,  jol-
loin verikokeen avulla todettiin Pojulla vakava munuais-
ten  vajaatoiminta.  Eläinlääkäri  totesi  Pojun  tilanteen
huonoksi ja suositteli  eutanasiaa, ellei vaiva helpottaisi
määrätyn lääkityksen avullakaan.

Vielä 30.12. 2005 Poju ulkoili hyvin reippaasti koko päi-
vän,  mutta  seuraavana  aamuna  kunto  romahti  siinä
määrin, että katsottiin parhaaksi auttaa Poju rajan yli jo
edesmenneitten toveriensa joukkoon.

Teksti: Maria Ahopelto-Pauni ja Juhani Pauni.
Kuva: Anne Karhes



UUTISSIVUT
Pankkien vastaus valituksiin: toinen automaatti

Arabian kauppakeskukseen

Lähiautomaattia turha toivoakaan
Isoniityn kioski on kysellyt, josko heille tai kul-

mille saisi pankkiautomaatin, jota täällä ei Kät-
tärin koneen jälkeen ole ollut. Markkinointipääl-
likkö Jyri Marviala Automatia Pankkiautomaatit
Oy:stä antaa ymmärtää, että ei todellakaan saisi.

Yhden pankkiautomaatin käyttötavoitteeksi on laitettu
10 000 nostoa kuukaudessa. Marviala laskee, että se tar-
koittaa käytännössä noin 2000 kotitaloutta ja noin 5000
asukasta minimissään. Eli vaikka koko Kumpula keskit-
täisi asiointinsa yhteen automaattiin, ei se ihan riittäisi. 

Marvialan mukaan   "ihmiset nostaa sieltä mistä ne os-
taa". Automaatteja käytetään eniten kaupallisten palve-
lujen yhteydessä, eikä niitä siksi ole juuri millään pienta-
lovaltaisella  alueella.   Samoin  on  automaatit  poistettu
sairaaloista. 

Palveluhan ei tietysti pankkeja kiinnosta,  ellei siitä tule
huimasti  tuottoa.  Toisaalta  ihmisethän  nostaa  sieltä,
mistä ne voi. Kun automaatteja sijoitetaan tarpeeksi har-
voihin paikkoihin, käy kuten Arabian kauppakeskukses-
sa; ainoalle automaatille on aina h-tinmoinen jono. Nyt
on  sitten  Arabiaan  asennettu  toinenkin  automaatti.
Tuolla logiikalla voisi ajatella, että kaikki Helsingin auto-
maatit pannaan vierekkäin Mannerheimintielle.

Taustatietoa: yhden automaatin ylläpito maksaa Mar-
vialan mukaan n. 30 000 euroa vuodessa. Automaattien
lukumäärä koko Suomessa on viime vuosina asettunut
noin 1700:aan. Viime syyskussa päättyi noin kuusi vuot-
ta  kestänyt  automaattien uusimiskierros,  mikä tarkoit-
taa, että uusia ei ihan lähiaikoina ole tulossa.  

(Toim. huom. Tuo 30 000 euron kustannus vuodessa ei
tietenkään huomioi sitä, paljonko pankit säästävät, kun
ihmiset  eivät  käy  hakemassa  pankille  lähes  ilmaiseksi
lainaamiaan rahoja suoraan pankkineidiltä.)

TH

Kumpulanmäeltä oikotietä alas  
Kumpulan jalankulkuyhteyksiin on tulossa yksi

parannus vielä tänä vuonna.

Helsingin rakennusvirasto rakentaa kävelytien yliopis-
ton liikuntakeskuksen nurkalta alas Kumpulantaipaleel-
le.  Veli-Matti  Sivonen  rakennusvirastosta  kertoo,  että
käytävästä tulee kolme metriä leveä, asfalttipäällysteinen
ja valaistu. Maastoa pyritään  muokkaamaan niin, että
väylä voidaan toteuttaa ilman portaita. Suunnitelma on
tarkoitus  saada  valmiiksi  toukokuun  aikana,  niin  että
itse työ voidaan tehdä kesän aikana.

Kampukselle avattiin taidekäytävä
Kumpulan yliopistokampuksella on joulukuusta

lähtien ollut erityinen taidekäytävä. Yleisölle se
on nyt avoinna arkisin klo 8-19 osoitteessa Gus-
taf Hällströminkatu 2. 

Yliopiston  kahden  rakennuksen  välisestä  yhdyskäytä-
västä on tehty näyttelytila ja sen ensimmäinen näyttely
"Tiedemiehiä"  esittelee  ne  professorit,  joiden  mukaan
Kumpulanmäen kadut ovat saaneet nimensä.
Näyttelyn ovat tehneet tila- ja kalustesuunnittelun opis-

kelijat  Tiia  Tilus ja  Terhi  Tuominen  Taideteollisesta
korkeakoulusta. Heidän töitään ovat mm. teräksestä teh-
dyt  Avaruus/Kiertorata, Kumpulan kampuksen kartta ja
Neliöjuurituolit sekä kuparista tehty Tiedon polku. Näyt-
teillä on myös esineitä yliopistomuseon kokoelmista

Kuorolle uusi johtaja
Lähes kaksi vuotta johtajana ollut virolainen Evi

Rebina  joutui   lopettamaan  Kumpulan  kuoron
johtamisen opiskelukiireidensä vuoksi. 

Uudeksi kuoronjohtajaksi on valittu 21-vuotias Sibelius-
akatemiassa opiskeleva Toni Pussinen. Kuoron suunni-
telmat tälle vuodelle ovat vielä vähän auki,  mutta näillä
näkymin kuoro esiintyy ainakin kevään kyläjuhlilla.  

KOSKELAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie 1
puh. 720 6800

Erikoishammaslääkärit
Pirkko Aho - iensairaudet

Hammaslääkärit
Marja Romu

Elina Saaristo

Suuhygienisti
Anna-Leena Rouvari

Särkypäivystys



Toista se oli ennen: lyhyt matka kauppaan vielä 60-luvun alussa

 Kumpulassa kolmekin kaupan keskusta
Kumpulan
kauppahistoriasta löytyy
kolme  "kauppakeskusta":
yksi Limingantien
alkupäässä, yksi
puolivälissä ja yksi
Intiankadun risteyksessä.
Ennen viime sotia ja vielä
myöhemminkin kussakin
oli vähintään kolme
kauppaa vierekkäin: lihaa,
maitoa ja sekatavaraa.
Yhteensä erilaisia kauppoja
oli kylässä lähes 20.
Nykykumpulalaisten
ostokyky riittää vielä
yhdelle kaupalle ja kahdelle
kioskille. 
Seuraavassa ei ole  tarkoitus
esittää täydellistä
Kumpulan kauppahistoriaa,
vaan kooste eri ihmisten
muistamista tapahtumista.

V. 1928-35  :   Kumpulan 1. kauppakeskus   

Limingantien alkupään rakennukset valmistuivat. Oskar
Huuskonen  rakennutti  itselleen  ja  lapsilleen  v.  -28
asuin- ja kauppatalon  Limingantie 9:ään. Maitokaup-
paa siinä alkoi pitää Ida-vaimo ja siirtomaatavaraliikettä
tytär  Signe  (ks.  erillinen  juttu  jäljempänä). Silloisten
sisäänkäyntien paikat ovat talon seinässä vielä näkyvis-
sä. 

Rakennusmestari  Edward Sauvala  sai  v.  -29 valmiiksi
Limingantie 11:n,  johon vähitellen avattiin  kauppoja
kolmen eri oven taakse. Itäpuolen oven taakse tuli Elan-
non maitokauppa, keskimmäisen taakse kahvila (omista-
ja  oli  vuoteen  1955  asti  Vahvaselkä)  sekä  länsipäähän
Nybergin lihakauppa. Myöhemmin tiloihin tuli vielä pa-
perikauppa.

V. 1932-38: Kumpulan 2. kauppakeskus

V. 1932 valmistui nykyisen Tanun talo, Intiankatu 34,
ja  siihen  avattiin  Blomin  maitokauppa,  Jyrkilän  li-
hakauppa  ja  Halmevaaran  kauppa.  Jyrkilän  tilalle  tuli
myöhemmin  ensin  Järvelän  kauppa,   sitten  Liemolan
kauppa ja v. 1953  Tauno Hjelt, joka perusti Tanu Oy:n.

V.  1936   valmistui  Intiankatu  32 ja  siihen  avattiin
kahvila Joutsen, paperikauppa, pieni maitokauppa sekä
Aino Salmisen lyhyttavaraliike.   

Toiselle  puolen  Intiankatu  29:ään avasi
sekatavarakaupan  Lennart  Koivujuuri,  jolla  em.  Signe
Huuskosen naituaan oli myös Limingantie 9:n kauppa.
Sotien jälkeen Koivujuuri siirsi Intiankadun kauppansa
vastapäiseen taloon numeroon 32.

V.  1937  Intiankatu 31:een valmistui nykyisen kyläti-
lan  talo.  Siihen  tulivat   ravintola  Kultalyhty  sekä
vierekkäin Elannon  maito-, liha- ja sekatavarakaupat.

V. 1938  tämän risteysalueen palvelut täydentyivät vielä

yleisellä  saunalla,  jota  tulivat  Intiankatu  33:een
pitämään  nykyisen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen van-
hemmat.

V. 1939: Kumpulan 3. kauppakeskus

Limingantie  40  valmistuu  ja  siihenkin  tulee  kolme
kauppaa:  Laamasen  maitokauppa,  Alestalon  siir-
tomaatavarakauppa sekä Virtasen lihakauppa.

1950-luvun alussa  em.  Virtasen  tilalle  kauppiaaksi
tulee Jussi Koivunen ja sitten töihin myös vaimo Pirkko
(myöh.  Larkkonen,  ks.  erillinen  juttu  jäljempänä).  V.
1953 Tauno Hjelt  ostaa  Intiankatu 34:n kauppatilat  ja
perustaa sinne Tanu-kaupan.

1960-luvulla maitokaupat  lopettelevat  yksi  toisensa
jälkeen.  Limingantie  9:ssä  siirtomaatavarakauppaa
jatkaa  vielä  Koivujuuren  jälkeen  Helmi  Laine.  Limin-
gantie 11:n kahvilan ostavat v. 1964 Mirjam ja Yrjö Syr-
jälä.  Nybergit ovat myyneet lihakaupan Österholmeille.

1970-luvulla  Limingantie 40:n kaupasta tulee Larkko-
nen, kun leskeksi jäänyt Pirkko Koivunen menee uusiin
naimisiin.  Viereisen  kaupan  Alestalot  lopettavat  ja
Larkkoset  yhdistävät  tilat  omaan kauppaansa.  V.  1974
Alli Hietala ostaa Limingantie 11:n lihakaupan (ks. erilli-
nen juttu jäljempänä), johon edelliset omistajat olivat jo
liittäneet viereisen paperikaupan tilan. Syrjälän baari on
jo  suljettu,  samoin  Kumpulan  ensimmäinen  kauppa
Limingantie 9:ssä.

V.  1980 Elanto  sulkee  kauppansa  Intiankadulla
nykyisen  kylätilan  talossa.  (Vuosi  aiemmin  Elanto  oli
sulkenut toisenkin Intiankadun kauppansa nykyisen rav-
intola  Oljenkorren  talossa.) Hannu  Auranen  ostaa
Tanun, johon oli tullut myymälänhoitajaksi Muhokselta
v. 1972, ja avaa viereen myös elintarvikekioskin  (ks. er-
illinen juttu jäljempänä). 

Kutsuvan näköinen kauppatalo nykyihmisellekin. Limingantie 11 joskus 1950-
luvulla. (Kuva: Eino Heinonen. Lähde: Helsingin kaupunginmuseo.)



V.  1987 vappuaattona  Alli  sulkee  kauppansa  Limin-
gantie  11:ssä.  Isonniityn uudella  asuntoalueella  sen si-
jaan on avattu  uusi  Kukkura-lähikauppa.  Allin  kaupan
tiloihin  tulee  vielä  muutamaksi  vuodeksi  Wanhan
tavaran  liike.  Sen  jälkeen  Kumpulan  1.  kaup-
pakeskus on historiaa.

V. 1991 Pirkko Larkkonen sulkee kauppansa. Kumpu-
lan 3.  kauppakeskus on historiaa. Koko Kumpu-

laan jäävät vain Kukkura ja Tanu. Vuosikymmenen lop-
pupuolella Kukkurakin suljetaan.  

V. 2006 jäljellä on Tanu ja kaksi kioskia.

(Tiedot  on  koonnut  Tuomo  Heikkola  lähteinä  mm.
Anja Lindströmin,  Pirkko Larkkosen,  Alli  Hietalan ja
Hannu Aurasen haastattelut  sekä Ari  Kallisen kokoa-
mat tiedot Kumpulan nettisivuilla.) 

Ensimmäiset: HUUSKOSET, KOIVUJUURET 1928-70

Kumpulan ensimmäisiä kauppiaita olivat v. 1928 Oskar
Huuskosen vaimo Ida ja tytär Signe Limingantie 9:ssä.
Signestä  tuli  miehensä  Lennart  Koivujuuren (ent.
Björkroth) kanssa aikanaan koko Helsingin toiseksi suu-
rin  yksityinen  kauppias,  liikkeitä  oli  enimmillään  12.
(Kauko  Salosella oli 18 liikettä, joista viimeinen toimi
Liisankadulla vielä 90-luvun alkuun asti.) 

Koivujuuren kauppoja oli Limiksen lisäksi Intiankadul-
la, Hämeentiellä, Sofianlehdonkadulla, Koskelantiellä ja
Kruununhaassa.  Tuo  Koskelantien kauppa  on nykyään
Alepa,  välillä  sitä  piti  myös  Koivujuuren  tytär  Irma
Lindroos miehensä Georgin kanssa.

Oskar  Huuskosen  kuoltua  Limingantien  talo  siirtyi  v.
1935  kokonaan  Koivujuu-
ren  omistukseen  yli  30
vuodeksi.  Oskarin  asun-
toon  muuten  tulivat  asu-
maan  naapuritalon  liha-
kauppiaat  Nybergit (ja
myöhemmin  sattumoisin
tämän kirjoittaja).  

Puolet talosta  on edelleen
suvun  jälkeläisillä,  mutta
he ovat sen verran nuorem-
paa polvea, että kauppa-ai-
kojen  muistelijaa  piti  läh-
teä  tapaamaan  Herttonie-
menrantaan. 

Nyt 74-vuotias Anja Lind-
ström on Idan ja Oskarin
Helmi-tyttären  tytär.  Anja

kertoo äitinsä (ks. tämän lehden kansikuva) olleen ensin
töissä omien vanhempiensa maitokaupassa ja sitten Sig-
ne-siskonsa siirtomaatavarakaupassa. Sitä Helmi itse al-
koi sitten v. 1958 pitää miehensä Eino Laineen kanssa
ja piti aina vuoteen 1970  asti.

Anja-tytär asui  talossa vuoteen 1952 asti,  ja  muistelee
senaikaista kaupankäyntiä, kuinka kaikki myytiin irtota-
varana. Jauhot pakattiin kaupassa eri kokoisiin pussei-
hin ja kahvinpavut jauhettiin. Ikkunaan oli tärkeää ase-
tella joka ilta täydet hedelmäkorit näytille, hedelmät oi-
kein kiillotettuna. Kauppa oli auki aamulla puoliyhdek-
sästä ensin iltakuuteen, myöhemmin iltaviiteen. Lauan-
taina suljettiin tuntia aiemmin ja jouluaattonakin vasta
kolmelta.  Maitokaupassa myytiin vain maitoa, piimää,
kermaa ja voita sekä leipää ja pennin karkkeja. 

Naapuritalossa  olleesta  Elannon  maitokaupasta  Anja
muistaa hurjan Marttisen tädin. Lapset pelkäsivät, kun
tämä myyjä ei hymyillyt koskaan, oli äärimmäisen jous-
tamaton,  joskin  samalla  äärimmäisen  oikeudenmukai-
nen.  Naapuritalon  paperikauppaa  50-luvulla  pitäneet
Laurilat olivat myös sangen persoonallisia. Emäntä ei
esimerkiksi kerran suostunut myymään viimeistä vihko-
aan, koska joku muukin saattoi sitä vielä tarvita. Ja jos
joku  meni  ostamaan  kengännauhoja,  tämä  sanoi  ettei
yhden parin takia koko punttia avaa. 

Nuorelle tytölle tärkein kauppa oli kuitenkin Intianka-
dulla; Aino  Salmisen lyhyttavaraliikkeestä kun saattoi
ostaa  käsilaukunkin.  Pajusen saunassa  Intiankadulla
Anja tapasi käydä aina tiistaisin, silloin siellä oli parhai-
ten tilaa.

 Teksti ja kuva: Tuomo Heikkola

Kolmanneksi viimeinen: 
ALLI  1974-87

Alli löytyy puhelimeen Runnin syrjäkylältä, 25 kilomet-
riä Kiuruvedeltä: "Kyllä Kumpulaa kaipasin niin."

Alli  Hietala osti  Nybergin  lihakauppana  kuuluisaksi
tulleen liiketilan Limingantie 11:stä  syksyllä  1974.  Sillä
kulmalla  ei  enää  silloin  muita  kauppoja  ollut.   Silloin
kolmekymppisellä Allilla oli lihankäsittelyn koulutusta ja
kokemusta  ja  Nybergeiltä  talon  seinään  jäänyt  Lihaa-
kyltti sai taas vastinetta. 

- Kyllä silloin 70-luvun puolivälissä lihaa meni täysi tis-
killinen päivässä. Joka aamu hain teurastamolta uudet
lihat.  Muutenkin kaupankäynti oli  vielä tosi  vilkasta ja
töitä sai tehdä kovasti.

Asukkaiden lisäksi Allilla kävi paljon väkeä Kätilöopis

Anja asui lapsuutensa
"kauppakeskuksessa".

Alli "jäänteessä menneiltä ajoilta" heinäkuussa 1983.
(Kuva Allin omasta albumista)



tolta ja kesäisin siirtolapuutarhalta. Ja tietenkin maaui-
malalla kävijät poikkesivat. 

80-luvulle tultaessa kaikki alkoi sitten muuttua. Lihaa ei
enää mennyt entisellä tavalla ja kauppa-ala alkoi kääntyä
kaikkiaan suurempia yksiköitä kohti. 

- Sinnittelyksi meni siinä 1982-83, kun Käpylän iso K-
kauppa Masurkka ja Itäkeskus avattiin.  Silloin ei  enää
Anna  Ryytin  70-luvulla  Allille  antama  ohje  pätenyt:
"Kun pidät hyvän jauhelihan ja perunat, niin kauppa py-
syy pystyssä."

Allin kaupassa käyneet muistavat, että olihan se 80-lu-
vun oloissa  jo kovin "erilainen" kauppa.  Sen kirjasivat
Helsingin kaupungin virkamiehetkin v. 1982 laatiessaan
paperia virastolleen:

"Hietala, 50 m² - vanhan puutalon alakerrassa, 'jään-
ne menneiltä ajoilta', uskomattoman pieni asiakaspoh-
ja."  (Kumpula  -  Kaupallisten palvelujen suunnitelma.
Helsingin  kaupunki.  Kaupunkisuunnitteluvirasto,
Yleiskaavaosasto YA:3/1982)

Alli itsekin sanoo tuumanneensa silloin, että taitaisi tie-
nata paremmin lavasteena. Spede kun oli kerran käyttä-
nyt kauppaa sketsinsä näyttämönä 80-luvun puolivälissä
ja maksanut puolen päivän varauksesta niin hyvin.  Simo
Salminen esitti  kauppiasta ja Loiri asiakasta. Spede oli

sanonut  Allille,  että  tämä  oli  ainoa  vanhanaikainen
kauppa lähimailla, seuraava olisi ollut vasta Oulussa.

Muutaman vuoden Alli vielä sinnitteli, mutta pani sitten
kaupan myyntiin. Myynnissä se sai olla aika pitkään. Sit-
ten kerran tuli Kippolan Risto (Limis 17) sisään, osti pii-
mäpurkin, pussin Reissumiestä ja makkarapaketin. Alli
kysyi, että tuleeko muuta, jolloin Risto totesi, että niin
sullahan on tämä kauppa myynnissä. 

-Neljäs ostos oli sitten se kauppa. 

Alli  sai  lyödä  yrittäjän  hanskat  tiskiin  vappuaattona
1987. Sen jälkeen Alli oli töissä ensin Käpylän K-kaupas-
sa ja sitten  Liisankadulla , kunnes v. 1990 muutti Iisal-
meen. Siellä Alli oli töissä keskustan Citymarketissa vuo-
teen 2001, jolloin jäi  varhaiseläkkeelle:  "Tenniskyynär-
pää molemmissa käsissä."

Em. Kippola osti tilan ensin johtamalleen Ekomen-yh-
tiölle ja sitten vaimonsa ja Stina Törhösen nimiin. Kun
valmiit  ravintolasuunnitelmat  eivät  toteutuneetkaan,
vuokrasivat Pyhälän Juha ja Alhon Hannu tilan ja avasi-
vat  siinä  Wanhan  tavaran  kaupan.  Heillä  onkin  siten
kunnia olla pitänyt tämän aikoinaan niin vilkkaan kaup-
pakeskuksen viimeistä kauppaa. Tila myytiin ja muutet-
tiin asunnoksi.

Teksti: Tuomo Heikkola

Toiseksi viimeinen: 
LARKKONEN  1952-1991

- Se oli ihanaa aikaa, hihkuu Pirkko Larkkonen, joka piti piskuista
kauppaansa Limingantie 40:n katutasossa vuoteen 1991 asti, melkein
40 vuoden ajan.

Kun  iloinen  lähikauppias  jäi  Nummelaan  viettämään  eläkepäiviään,
hän yritti saada työlleen
jatkajaa,  mutta  sellaista
ei  enää  löytynyt.
Larkkosten  kaltaisten
kauppiaiden aika oli ohi.

- Usein  tuli  lapsia,
jotka  sanoivat,  että  heillä  on  nälkä.  Minä  annoin  heille  jotain
syötävää. Ikinä ei jäänyt jälkikäteen rahoja saamatta, hän muistelee.
-  Asiakkaat  naureskelivat,  että  minulla  taitaa  olla  siskonmakkara
alennuksessa,  kun  koko  Limingantie  tuoksuu  siskonmakkaralle.
Hauskoista  hetkistä  huolimatta  kauppiaan  työ  oli  yhdelle  naiselle
raskas urakka. Vapaa-aikaa ei paljoa jäänyt. Larkkosen palveluun ku-
ului, että asiakkaat saivat esittää toivomuksia ja hän sitten kävi seu-
raavana aamuna hakemassa haluttuja tuotteita tukusta.

Allin kaupan kanssa käytiin kamppailua samoista asiakkaista: -
Pientä  kilpailua  oli.  Seurattiin  toista  ja  käytiin  katselemassa  vi-
hannesten ja marjojen hintoja. Tanu taas oli jo kauempana, Larkko-
nen kuvailee naureskellen.

Limingantien 40:n kohdalla entisestä kaupasta ei muistuta enää
kuin arkisin kahdeksasta viiteen voimassa oleva kymmenen metrin
mittainen pysäköintikieltoalue. Aikoinaan se varmisti,  että  tavaran
toimittajille ja asiakkaille riitti tilaa. Nykyään se vain kiusaa katuta-
son huoneiston uusia asukkaita.

Teksti: Antti Tiainen

Kuvat: Pirkko Larkkosen oma arkisto



Viimeinen: 
TANU JA AURASET 1953-

Tanu on ollut puu-Kumpulan ainoa lähikauppa
viimeiset viisitoista vuotta. Nykyään Tanu on  osa Tar-
mo-lähikauppiasketjua  ja  siellä  työskentelee  viisi  ih-
mistä, joista kaksi osa-aikaisina.

Kun kauppa lauantaina 4. lokakuuta 1980 aukesi ensim-
mäistä kertaa Aurasten omistuksessa,  tilanne oli  aivan
toinen.  Kaksi  päivää aiemmin naapurissa,  Intiankadun
toisella puolella, oli juuri lopettanut toimintansa Elanto,
yksi kaupunginosan silloisesta neljästä ruokakaupasta.

Vaikka muita lähikauppoja ei enää löydy naapurus-
tosta, Auraset ovat suurempien haasteiden edessä kuin
koskaan. Moni on jo epäillyt, että Arabian kauppakeskus
ruokamarketteineen  olisi  ollut  Tanulle  se  vii-meinen
isku. Myynnistä se on vienyt viidenneksen, mutta Han-
nu Auranen,  joka vielä eläkepäivinäänkin hoitaa per-
heyritystä yhdessä poikansa Karin kanssa, ei ole valmis
luovuttamaan:  -  Ei  Arabian  kauppakeskus  ole  saanut
meitä  polvilleen.  Meillä  on  monenlaisia  ajatuksia,
miten  kehittää  kauppaa,  mutta  pitkälti  se  riippuu
kumpulalaisista. Kuinka he jaksavat luottaa meihin ja
asioida meillä, Auranen muotoilee.

Pohdinnassa on jopa luopuminen Tanun tavaramerk-
istä, liha-, leikkele- ja kalapalvelutiskistä, joka on Helsin-
gin  lähikauppojen  viimeisiä  laatuaan.  Toinen  suuri
kysymys on,  pitääkö jatkossa kauppaa auki  myös sun-
nuntaisin.  Nykyisessä  kilpailutilanteessa  se  alkaa  olla
välttämätöntä. - Ihmiset lähtevät viikonloppuisin autoil-
la marketteihin ja ostavat kerralla enemmän. Lähikaup-
pa on sitten täydennyspaikka, Auranen myöntää.

Toki Tanulla on uskollisia asiakkaita, jotka ostavat
sieltä  lähes kaikki  ostoksensa.  Monet  heistä ovat  osta-
neet jo vuosikymmenien ajan. Marketteja vastaan taistel-
lessa  kyläkauppiaan keinot  ovat  kuitenkin rajalliset.   -
Kohtuulliset  hinnat,  asiakaskunnan tuntemus ja hyvä
palvelu,  Auranen  listaa.  Tuotevalikoimien  määrässä
lähikauppiaat eivät tietenkään pysty kilpailemaan.

Suurin  pulma lähikauppiaan  kannalta  on  kuitenkin
niin  kutsutut  kärkitarjoukset,  joilla  isommat  kaupat
houkuttelevat  asiakkaita  myymällä  joitain  tuotteita
käytännössä ilman katetta. Malliesi-merkkinä keskiolut,
jota saa nykyään monista kaupoista pulloveden hinnalla.
- Niihin jos lähtee mukaan, on konkurssi edessä. Mutta
kärkitarjousten jälkeen hintatasossa ei ole kovin suurta
eroa, Hannu Auranen näkee. 

Kioskit  eivät  ole kokeneen  lähikauppiaan  mielestä
varsinaisia kilpailijoita. Intiankadun R-Kioski vain lisää
lähialueen palveluita ja tuo sitä kautta asiakkaita myös
Tanuun.  Kilpailu on silti tämän päivän sana. Kaikkialla.
Luonnollisesti asiat olivat toisin, kun Kumpulassa oli en-
emmän lähikauppoja.

Vielä 80-luvulla ruokakauppoja oli puu-Kumpulassa
niin  tiuhassa,  että  niitä  voisi  nykymittapuilla  nimittää
melkeinpä  korttelikaupoiksi.  Limingantieltä  löytyi
Tanun lisäksi Allin kauppa ja Larkkonen.  

-Keskinäinen  kilpailu…  sitä  ei  oikeastaan  ollut.
Jokainen  keskittyi  oman  asiakaskuntansa
palvelemiseen. Ei ollut tarkoitus nujertaa ketään, Aura-
nen kuvailee.  - Joskus saatettiin lähettää asia-kaskirje,
jossa oli tarjouksia. Ei juuri muuta.

Limingantien kaupat  katosivat katukuvasta market-
tien yleistyttyä parikymmentä vuotta sitten, mutta Tan-
ulle  koko  80-luku  oli  hyvää  aikaa,  joka  jatkui  vielä
pitkälle 90-luvun puolelle laman yli. Kiristynyt kilpailu
alkoi näkyä toden teolla vasta vuosituhanteen vaihteen
lähestyessä.   Siihen  Tanukaan  ei  olisi  pystynyt  vasta-
maan, jos se ei  olisi  perheyritys.  -  Puhtaasti  vieraalla
työvoimalla  tämä  olisi  ollut  liian  kallista,  Auranen
toteaa.

Vanhoina hyvinä aikoina Tanun asiakkaista monet
ostivat  ostoksensa  henkilökohtaisille  tililleen.  Nykyisin
kauppakohtaiset tilit eivät ole hyvää bisnestä, koska ne
sitovat pääomia ja lähes kaikilta asiakkailta löytyy luot-
to- ja pankkikortit.

Vuonna 2000 Tanussa uusittiin kalusto, mutta tileistä ei
silti  luovuttu.  Enää  uusia  ei  avata,  mutta  kaupalla  on
edelleen kuin muistona menneestä muutamia kymmeniä
tiliasiakkaita.

Kumpula  on muuttunut  Hannu  Aurasen  kauppia-
saikana melkoisesti, yrittäjänkin näkövinkkelistä katsot-
tuna.  Vielä  70-luvun  puolella  se  oli  ränsistyvä
työläiskaupunginosa,  joka  sittemmin  keskiluokkaistui
nopeasti ja sai boheemin leiman monien taitelijoiden ja
julkisuuden  henkilöiden  muutettua  aluelle.  90-luvulta
alkaen Kumpulaan on tullut vielä paljon opiskelijoita.

Muutosten  keskellä Tanu  on  pysynyt  linjassaan.
Toivoa sopii,  että Aurasia huolettaa jatkossa enemmän
edessä oleva lattiaremontti kuin se, pystyykö Kumpulas-
sa enää pyörittämään kannattavasti lähikauppaa.

Se on kumpulalaisista kiinni.

Antti Tiainen

Tanun isäntäväki Auraset joulukuussa 1995.

(Kuva: Seppo Sarkkinen)



Kumpostin kirjanurkka: 
Kumpostin uusi kirjallisuuskriitikko Tapio Liinoja
arvioi Tapio Liinojan esikoisteoksen "Raapaisuja",
152 s. (Johnny Kniga 2006)

Kumpulan kutisija
vuodesta 1986
Päätoimittaja Tumppi Heikkola pyysi tekemään kirja-

arvostelun. 

Tehtävä on haasteellinen – en ole täydellisesti luke-
nut kirjaa.

Mutta olen sen kyllä kirjoittanut. 

Arvostelu on lähes yhtä vaativa ja mahdoton tehtävä kuin kä-
vellä kesällä Limingantie päästä päähän piipahtamatta lasilli-
sella yhdelläkään pihalla. Siinä olen onnistunut vain kahdesti:
hakiessani esikoistani Kätilöopistolta 1989 ja kuopusta 1993 ja
silloinkin piti tietysti tekosia käydä notskeilla näyttämässä.

Ja sitten siirrymme kriitikon tapaan puhumaan kohteesta kol-
mannessa persoonassa. 

Raapaisuja on  Tapio  Liinojan ensimmäinen  kirja.
Kustantajan  mukaan  se  on  fiktiivinen  episodiromaani.
Suomeksi se tarkoittaa sitä, että kirjan henkilöhahmoilla
on ehkä joitakin linkkejä todellisuuteen ja kirjan 21 no-
vellia liittyvät pääosin toinen toisiinsa. Itse raapaisuista
on vaikea mitään muuta oivaltavaa sanoa kuin että ne
ovat sairaan hyviä, kolmannes niistä jopa tapahtuu sai-
raalaassa. Eikä tekijä, kertoja, tervettä päivää näe.

Tapio Liinoja muutti Kumpulaan vuonna 1986. Hän on
asunut Limingantiellä kolmessa eri talossa – ensin kes-
kellä ja sitten molemmissa päädyissä. Kaiholla hän muis-
telee  pimeän pullon  myyntiä  Intiankadulla,  Kumpulan
Satunnaisia Voimisteilijoita, ensimmäisiä karnevaaleja ja
Kumpulanmäen metsikköjä. 

Kirjailija tunnustaa nöyrästi tarkkailleensa välillä maail-
maa vajaan kolmen vuoden jakson myös Käpylän Unta-
montiellä. ”Käpylän väki on mainiota, he vain keksivät
monet asiat vuosi sen jälkeen kun ne Kumpulassa on jo
tehty.” Tosin kyseisen kirjan arvostelun Käpylä-lehti teki
ennen Kumpostia ja sitä ei Liinoja sentään pusannut itse.

Liinoja oli  Lapinlahden Linnut –ryhmän jäsen vuosina
1983-1994. Tuona aikana hän mm. kirjoitti laulujen sa-
noituksia  sekä  sketsejä  tv-sarjoihin  Seitsemän  kuole-
mansynti,. Maailman kahdeksan ihmettä ja Kuudestilau-
keava,  jotka  ilmestyvät  ensi  syksynä  kauppoihin  dvd-
muodossa. Linnut on hänelle niiin rakas asia,  että hän
jopa muutti entisen (ja nykyisen) bändikaverinsa Mark-
ku Toikan naapuriin Limingantielle: ”Nähdäkseni kuula-
pään  useammin  hikoilemassa  remontti-  ja  puutarha-
hommissa”, kuten hän asiaa koruttomasti kuvaa.

Kaikkien  aikojen  lyhyimmän  keikkamatkansa  Liinoja
teki Kumpulan kyläkarnevaaleilla 1991. Se tapahtui  Li-
mingantie  50 B seiskasta  stagelle,  joka sijaitsi  samalla
paikalla missä Kumpulan koulu nyt. Tarkalleen 50 askel-

ta.  Takaisinpäin askelia oli  enemmän, koska ykkösken-
tällinen  Jeskanen-Tiainen-Helenius-Heikkola-Tuura
viittoili olutteltalle, jossa viimeisiä jo vietiin.

Ennen kirjailijan uraansa Liinoja on nähty myös näyttä-
möllä, televisiossa ja monissa elokuvissa. Mieleenjäävin
Liinojan  näyttelijäntyö  on  ehkä  opettajan  rooli  Nylon
Beatin Teflon Love-musavideossa, joka kuvattiin autent-
tisissa  olosuhteissa  Käpylän  Yhtenäiskoulussa  vuonna
1996 Häiskä Vainion luokassa. 

Raapaisuissa ei pahemmin Kumpulassa eikä Helsingis-
sä  pyöritä.  Sen sijaan turun murteen pyörteisiin lukija
joutuu pahemman kerran. Siitä huolimatta kirjaa on saa-
tavissa kaikista  hyvin  varustetuista  kirjapuodeista.  Sen
ensipuraisu on nöyrä, antavainen ja marjaisa; jälkimaku
nuorekas, vaniljainen ja ketterä. 

Suosittelen. Erityisesti Limingantien sauvomista päästä
päähän näin talviunien jälkeen. 

Tapio Liinoja

Päätoimittajan huomautuksia:

Jeesps, toimii kuin tauti, svengaa kuin kefiiri! Kirja-ar-
viointi  lähtee  juuri  oikealla  tavalla  omille  teilleen  ja
kääntää päätoimittajan toimeksiannolle toisenkin pos-
ken. 

Arvioijan tyylitajua kuvaa turun pieni alkukirjain.

Moista piittaamattomuutta! Julkaisemme, levitämme,
suorastaan vyörytämme kaikkien lukijoidemme aamu-
kahvipöytään. 

En tule suosittelemaan Liinojaa kirjallisuuskriitikoksi
mihinkään muuhun mediavälineeseen.

Viereisen sivun tarina ei ole Liinojan esikoisteoksesta.
Ehkä seuraavasta?

TH

Kirjailija kotinurkallaan. (Kuva: Tuomo Heikkola)



Tapio Liinoja: Sininen mies

Sinä päivänä hän oli pääasiassa sininen, koska lääkäri oli
niin ehdottanut. Päätöksen varsinaiseen toteutukseen hän
kyllä  oli  vaikuttanut  hoitajien  kanssa  ja  jälki  oli  ihan
viimeisteltyä.  Violetti  päälaki  ja  punainen  kaula
kruunasivat kokonaisuuden.
Ruissalon tammet, lehmukset ja vaahterat ovat hyvässä
iskussa,  hän  ajatteli.  On  elokuu ja  ne  eivät  ole  vielä
menneet  syyysmuotiin  mukaan,  hyvä  juttu,  talveen  ei
kannata varsinkaan mennä mukaan.
Meri oli tyyni, hiekkarannalla levytti muutama mies ja
nainen, joku näytti uivan alasti, mutta poliisi antoi olla.
Vanhemman hipin ongenvapa  läiskähti  veteen  ja  joku
heitti  kiusalla sinnepäin kiven, joka teki  veteen lukon.
Pariskunta  nousi  merestä  ja  konstaapeli  vei  naiselle
pyyhkeen,  miehen  hän  ohjasi  suoraan  poliisiautoon.
Tämän kaiken Sininen mies olisi voinut nähdä, jos olisi
tullut aiemmin.
Sininen mies käveli festivaalialueelle rauhassa. Hänellä
ei  ollut  minnekään  kiire,  hänellä  ei  ollut  erityistä
suosikkiyhtyettä  ja  erityisesti  hänellä  ei  ollut  tarvetta
tulla hikeen. Useampi tuhat ihmistä oli jo lavan edessä ja
ympäri  aluetta  sitäkin  enemmän.  Lavalla  oli
roudaustauko ja musiikki tuli levyltä.
Aurinko  paistoi  kaikin  valtuuksin  ja  oli  kiusallisen
tyyntä.  Sininen  mies   käveli  yksin,  määrätietoisen
arvokkaasti ja meni suoraan puiseen huvilaan, jossa oli
ravintola.
- Tuoppi kiitos. 
Tarjoilija  ei  kuullut  musiikilta  mitään,  mutta  aavisti
asiakkaan pyynnön. Sininen mies meni muovituoppinsa
kanssa  kaiteen  viereen,  joi  oluen  yhteen  menoon,
röyhtäisi vaimeasti ja sytytti savukkeen.
- Anteeksi, mutta miksi sinä olet sininen?
Useita  teini-ikäisiä  tyttöjä  oli  jostakin  kerääntynyt
Sinisen  miehen  ympärille  kysymyksineen,  mutta  oli
myöhäistä, hän oli jo ehtinyt vajota ajatuksiinsa. Ei hän

 itsekään ollut vanha, mutta parin-kolmen vuoden ikäero
tuossa vaiheessa voi tehdä tehtävänsä.
Ihmisiä  kerääntyi  yhä  enemmän  ihmettelemään
ravintolarakennuksen  eteen  miestä,  joka  nojasi
kaiteeseen kuin muutkin, mutta hän ei ollut valkoinen,
musta,  ruskea,  keltainen,  punainen  vaan  pääasissa
sininen. 
Antaa heidän hetken kysellä, mutta kun bändi aloittaa,
he lopettavat,  Sininen mies ajatteli.  Ja  juuri niin kävi,
hän sai olla ajatuksineen aivan  yksin, vetäytyä omaan
mailmaansa, vaikka ympärillä velloi kymmentuhantinen
massa. Silloin hän oli parhaimmillaan karkaisussa.
Itsensä  karkaisu,  mennä  juuri  siihen  kohtaan
maailmassa, missä vesi on kaikkein kylmintä, jäätävää.
Itsensä karkaisu, asettua juuri siihen pisteeseen, missä se
kiehuu  ja  melkein  polttaa  kaiken  ympärillään.  Itsensä
karkaisu, mennä sellaiseen hetkeen, jossa ei kuule edes
omaa ääntään. Siinä hetkessä hän oli nyt.
Sininen  mies  nosti  kätensä  korville,  piti  niitä  hetken
siinä ja otti pois. Hän toisti liikkeen useita kertoja yhä
nopeammassa tahdissa,  niin että  käsien siniseen tarttui
korvalehdistä violettia. Tuo toimi näytti kummalliselta,
kuin ylikokoinen tiainen olisi saanut kädet eikä niiden
tarkoitusta ollut kukaan ehtinyt sille selvittää.
Hiekkarannalla  oli  ihmisiä  jo  enemmän.  Sininen  mies
lähti puisesta ravintolasta kohti rantaa, riisui vaatteensa
hiekalle  ja  käveli  alasti  mereen  ja  tuli  hyvin nopeasti
pois.  Sininen  sekoittui  violettiin  ja  punaiseen  hänen
ihollaan.
Sininen mies otti vaatteensa, pukeutui ja istui hiekalle.
Hän oli tehnyt kaiken kuten oli ajatellutkin, rauhallisesti,
määrätietoisesti ja vailla näennäistä järjen häivää. 
- Nyt ajattelin kuunnella hetken musiikkia, hän sanoi.
Vieressä  istuva  nuori  pari  supisi  keskenään
mielipuolisuudesta,  hoidon  tarpeesta  ja  yleisestä
yhteiskuntajärjestyksestä ja sen sellaisesta.
Juuri näin. Sininen mies oli äärimmäisen onnellinen.



Kartonkikeräys alkoi kangerrellen

Pahvilaatikot, -pakkaukset ja munakennot nyt
samaan astiaan
maitotölkkien
kanssa
Sekajätteen vähentäminen ja 
jätteen kierrätys ovat helpottuneet, kun
maito- ja mehutölkkien kanssa samaan
astiaan voi nyt laittaa paljon muutakin.
Keräilyyn kelpaavat:
• Aaltopahvi 
• Kartonkitölkit, esim. maitotölkit 
• Kuivien  tuotteiden  kartonkipak-

kaukset, esim. muro- ja keksipaketit
• Paperipussit, -kassit ja -säkit 
• Pizzalaatikot ja munakennot 
• Kartonkiset kertakäyttöastiat 
• Askartelukartongit ja piirustukset

Pakkaukset eivät kuitenkaan saa olla kovin likaisia ja ne pitää
vähintäänkin huuhdella. Esim. homeiset, märät tai rasvaiset
pahvit voivat pilata koko keräyskartonkierän. Lisäksi pak-
kaukset on syytä puristaa kokoon ja laittaa sisäkkäin, jotta ne
vievät vähemmän tilaa. Muoveja tai styroksia ei tietenkään saa
olla mukana. Teippejä, hakasia , niittejä tai leipäpussien muo-
vi-ikkunoita ei kuitenkaan tarvitse poistaa.
Kumpulassa  keräyskartonkiastiat  sijaitsevat  Jyrängöntiellä

Limingantien ja puistotien välissä. Lisäksi astioita löytyy Kos-
kelantien Alepan ja Käpylän K-Masurkan  ja Mustan Pekan
luota sekä Arabian kauppakeskuksen parkkihallista. 

Keräily näyttää tuottaneen tulosta heti, mutta astioiden tyhjen-
nys on kangerrellut ainakin Kumpulassa. Keräyksen järjestä-
vän  Paperinkeräys  Oy:n  tiedottaja  Irma  Löfström arvelee,
että joko kuljetusfirmassa on ollut jotain hämminkiä tai sitten
oikeaa tyhjennysväliä ei  vaan ole heti  löydetty.  Lisäyksenä
luetteloon keräyskelpoisista pakkauksista Löfström mainitsee
nyt myös juomien kartonkiset monipakkaukset (oluen kan-
topahvit). Kerätystä kartongista valmistetaan hylsyjä paperi- ja
tekstiiliteollisuudelle.

Tuomo Heikkola

Jyrängöntiellä helmikuun lopussa; Kyllähän me näitä kerättäis, kun
joku muistais käydä tyhjentämässä astiat!

Käymällä kotikioskilla ylläpidät lähipalveluja.

Veikkaus Online
Peruselintarvikkeet 
Kahvi, leivonnaiset 

Olut, siideri
 Virvokkeet

Isoniittysoniitty
Isonniitynkatu 7, p. 7261021

Kioski - Kahvila



Kylätilan kerhoaikataulu 
Ilmoittautumiset suoraan opettajille. - Muutokset mahdollisia, tarkista kylätilan ikkunasta.

MAANANTAISIN
16-17 Kädentaidot, 8-14-v:lle
(kuvia ja rakennelmia pahvista)
MLL/Kirsi Länsitie 0400 480342
16-17.30 Break / Hip Hop 9-12-v:lle 
Toni, ilmoitt. 041 5278932
kk:n 1. ma klo 19 Lukupiiri  
10.4. ja 8.5. klo 18.30-21 Elävän
mallin piirtäminen, hinta 6/8 €/kerta 

TIISTAISIN
14-15.30 Käsikynkkä,
ikäihmisten liikuntakerho
19-21 Kumpulan kuoro
Marjo Hyötyläinen 050 3400291

KESKIVIIKKOISIN
9-10.15 Hatha-jooga, 
Pia Snellman 041 5278932
26.4. asti, hinta 4 €/kerta
15.45-17 Sarjakuvan jatkokurssi 9-15-
v:lle, osa 2 (15.3.-26.4.), hinta 20 €
MLL/Kirsi Länsitie 0400 480342
16-18 Teatteri-kerho koululaisille
Minna/Teatteri Ilmi-Ö 040-7724129
19-20.30 Chi kung -kurssi, osa 2 
(1.3.-26.4.), hinta 35/28 €/kurssi tai
6,50/5,50 €/kerta, ei ennakkoilmoitt.
Riitta Kokko 040-5354975

TORSTAISIN
19-20.30 Jooga 
Kurt Walter 050 3823458

PERJANTAISIN
Luova lasten tanssi:
15-15.45 6-8 v. 16-16.45 3-5 v.
Hanna Brotherus 050 5648409

SUNNUNTAISIN 
18-19 Salsan alkeet 2, 
7.5. asti, hinta 4 €/kerta
Suvi Isotalo 050 4032005

Pihojen hoitoa oppimaan
Pihanhoidosta ja kotikylän kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisestä saa tietoa Käpylän työ-

väentalolla huhtikuun 23. päivä klo 16-20.  

Useiden eri yhteisöjen järjestämässä yleisötilaisuudessa kertovat Kaupunginmuseon ja Museoviraston edustajat
ensin alueemme arvoista ja suojelutavoitteista sekä kaupungin käynnistämästä katu- ja viheralueiden suunnittelu-
ja kunnostusprojektista. Sen jälkeen asiantuntijat kertovat, millaisia piharakenteita kaavamääräykset sallivat ja mil-
lainen on alueemme ”tyylinmukainen” piha perinnekasveineen jne.

Lisäksi aiheina ovat mm. puiden kuntotutkimukset, pensasaitojen hoito, naapureita varjostavat ja närää aiheutta-
vat puut ja pensaikkoryteiköt. Kuulemme myös,  mistä voi saada apua tai neuvoja puutarhanhoitoon ja puutarha-
suunnitelmien tekoon. Kumpulan edustajana projektissa on Ulla Agopov, jolta saa lisätietoja asiasta. 

Seuraava Kumposti ilmestyy kyl juhlien alla toukokuussa -06ä
Varaa ilmoitustila huhtikuun loppuun mennessä!

ILMOITUSHINTAMME:
1 sivu    300 euroa ½ sivua 150 euroa ¼ sivua   75 euroa

2/3 sivua 200 euroa 1/3 sivua 100 euroa 1/6 sivua   50 euroa
Toistoalennukset jopa 33 %: - esim. koko sivun hinta alk. 200 euroa/numero

Rivi-ilmoitukset : 3 palstariviä 10 euroa, 6 palstariviä 20 euroa. 

Rivi-ilmoitukset alla oleviin osoitteisiin ja maksu etukäteen Kumpostin tilille n:o 800011-179465.  

Sähköpostiosoite: kumposti@netti.fi  Postiosoite: c/o Heikkola, Limingantie 9 A 1, 00550 Helsinki.
Päätoimittaja:    tuomoheikkola@yahoo.co.uk, puh. 040-7790333  

Ilmoitukset:  ulla.agopov@triticum.inet.fi, puh. 050-5735923

Joogaviikonloppu 25.-26.3. klo 10-13.30. Hathajoogaa, teemana
selän ja hermoston hyvinvointi. Ohjaajana Pia Snellman. Hinta 20/30
€. Ilm. mahd. pian p. 041-5278932 tai kylatila@kolumbus.fi

Tilitoimisto R. Turtiainen OyTilitoimisto R. Turtiainen Oy
Isonniitynkatu 3,00520 HELSINKIIsonniitynkatu 3,00520 HELSINKI

Puhelin (09) 799 811Puhelin (09) 799 811
www.tilitsto-turtiainen.comwww.tilitsto-turtiainen.com



   OLUTRAVINTOLA

Kevään ja kesän urheilutapahtumat 50'' TV:stä
Netti asiakkaiden käytössä

Myös langaton verkko omille koneille
Yli 150 olut- ja siiderimerkkiä

A-oikeudet

Viikolla auki aina klo 01:een!

Ystävällinen henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi viihtymään
Intiankatu 18, puh. 09 757 1477

         OLEMME AVOINNA  :  
 ma-to 15.00-01.00    pe 14.00-02.00
        la 11.00-02.00    su  11.00-24.00

Paino: Paintmedia Oy, Helsinki 2006




